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Lijst 2 lopende toezeggingen negende VGR KOT 
Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats 

toezegging 
Stand van zaken voor 9e VGR 

1.  10-jun-20 De staatssecretaris zegt toe de ministeriële regeling, 
waarin de nadere regels voor de hardheidsregeling 
staan, eind juni naar de Kamer te kunnen sturen. De in 
een ministeriële regeling opgenomen 
compensatieregeling volgt later. 

Nota n.a.v. verslag 
Wet 
hardheidsaanpassing 
Awir, (35468-11). 

Een concept van de ministeriële regeling met de nadere regels voor de 
hardheidsregeling is op 8 juni 2020 naar uw Kamer gestuurd (35468 nr. 
10). De definitieve ministeriële regeling met die nadere regels is op 1 juli 
2020 naar de Kamer gestuurd (35468 nr. 44). Het opnemen van de 
compensatieregeling in een ministeriële regeling vindt pas plaats op het 
moment dat in de wet een delegatiegrondslag is opgenomen die het 
mogelijk maakt de compensatieregeling te verbreden naar de 
hardheidsregeling (hiertoe zal een wetsvoorstel worden ingediend). Dit 
om te voorkomen dat een reeds in werking getreden beleidsbesluit met 
een ruimere werking van de compensatieregeling van kracht is, terwijl op 
een later moment een compensatieregeling in een ministeriële regeling 
met een beperktere reikwijdte inwerking treedt. 

2.  16-jun-20 De staatssecretaris zegt toe in de tweede helft van dit 
jaar het beleidsbesluit Compensatieregeling CAF 11 en 
vergelijkbare (CAF-) zaken d.d. 25 mei om te zetten in 
een ministeriële regeling. Ik beoog daarbij geen enkel 
verschil tussen het Besluit en de ministeriële regeling. 
Het is een formele stap om het beleidsbesluit te 
bestendigen met een wettelijke basis. 

Brief n.a.v. plenair 
debat Wetsvoorstel 
Wet 
hardheidsaanpassing 
Awir (35468-39). 

Het opnemen van de compensatieregeling in een ministeriële regeling 
vindt pas plaats op het moment dat in de wet een delegatiegrondslag is 
opgenomen die het mogelijk maakt de compensatieregeling te verbreden 
naar de hardheidsregeling (hiertoe zal een wetsvoorstel worden 
ingediend). Dit om te voorkomen dat een reeds inwerking getreden 
beleidsbesluit met een ruimere werking van de compensatieregeling van 
kracht is, terwijl op een later moment een compensatieregeling in een 
ministeriële regeling met een beperktere reikwijdte inwerking treedt. 

3.  18-jan-21 Op termijn zullen ook de voorbereidingsdossier voor 
nieuwe bewindspersonen op het informatiepunt worden 
gepubliceerd. 

Lijst van feitelijke 
vragen POK antwoord 
195 (35510-46) 

Dit is een lopende toezegging. 

4.  1-feb-21 De kosten van deze subsidieregeling voor juridische 
bijstand worden op dit moment geraamd op circa € 16 
mln. voor de jaren 2021-2025. De daadwerkelijke 
afrekening geschiedt jaarlijks op realisatiebasis, 
waardoor de uiteindelijke kosten hoger of lager kunnen 
uitvallen dan de huidige raming van ca. € 16 mln. 
Hierover wordt uw Kamer middels de reguliere 
budgettaire besluitvormingscyclus geïnformeerd. 

Vijfde 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 31066-
824) 

Dit is een lopende toezegging. 

5.  1-feb-21 Daarnaast is met de Raad voor de rechtspraak overleg 
over de bij de rechtbanken eventueel nog aanwezige 
beroepsdossiers Toeslagen die voortijdig vernietigd zijn 
en zal met betrekking tot de hoger-beroepdossiers 
contact worden opgenomen met de afdeling 
Bestuursrechtsspraak van de Raad van State. Hierover 
zal ik u in een volgende voortgangsrapportage nader 
informeren. 

Vijfde 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 31066-
824) 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.7 van bijgaande negende 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats 
toezegging 

Stand van zaken voor 9e VGR 

6.  8-feb-21 Ik ga deze digitale “upload”-functie (die bij de 
Uitvoeringsorganisatie Herstel Kinderopvangtoeslag is 
gerealiseerd) ook beschikbaar maken voor alle processen 
binnen Toeslagen. Om de transparantie van het proces 
voor de Toeslaggerechtigde te versterken ga ik de 
medewerkers van de BelastingTelefoon beter in staat 
stellen om na te gaan wat de status van een ingezonden 
stuk is. Een volgende stap is dat toeslaggerechtigden 
automatisch worden geïnformeerd over de status. In lijn 
met de oproep van mevrouw Lodders bepleiten de 
onderzoekers de wenselijkheid van een dergelijke Track 
& Trace voorziening.  

Brief hersteloperatie 
t.b.v. AO 10 februari 
2021 (31066-796) 

Het inloggen met Digid in een omgeving waarin documenten geupload 
kunnen worden is in de eerste week van november gereleased en in de 
praktijk getest, met een positief resultaat. De verdere uitrol binnen de 
organisatie vindt thans plaats, waarbij alle relevantie teams inmiddels 
geïnstrueerd zijn. 

7.  8-apr-21 Wij zullen in de loop van volgend jaar onderzoeken in 
hoeverre wij een overzicht kunnen maken van enerzijds 
ouders die in het verleden bij een beroepsprocedure 
betrokken zijn geweest en anderzijds ouders die zich 
voor herstel hebben gemeld.  

Zesde 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 31066-
805) 

Dit is een lopende toezegging. 

8.  22-jun-21 Over de nog uit te werken plannen en planning voor het 
ontwikkelen van een grote community waar álle kinderen 
en jongeren onder elkaar kunnen zijn informeer ik de 
kinderen en uw Kamer zo snel mogelijk.  

Zevende 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag  
(bijlage bij 31066-
854) 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 3.3 van bijgaande negende 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

9.  6-jul-21 De ADR zal gevraagd worden te reconstrueren wat er bij 
belastingschulden precies is gebeurd en hoe dit heeft 
kunnen gebeuren. De opdracht aan de ADR zal spoedig 
worden vastgesteld en verstrekt en de Tweede kamer zal 
geïnformeerd worden over de planning. 

Aanbiedingsbrief bij 
onderzoek ADR - 
grensbedragen 
opzet/grove schuld 
(O/GS) en minnelijke 
schuldsanering 
natuurlijke personen 
(MSNP) (31066-915) 

De onderzoekvragen worden momenteel opgesteld naar verwachting zal 
in februari 2022 gestart worden met het onderzoek 
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats 
toezegging 

Stand van zaken voor 9e VGR 

10.  7-jul-21 De publicatie van de resterende aanvullende 
voorbereidingsdossiers en de aan de ADR aangereikte 
documenten op het informatiepunt KOT is uiterlijk dit 
najaar voorzien. 

Brief Aanvullende 
dossiers  

De aanvullende voorbereidingsdossiers zijn inmiddels geplaatst op het 
informatiepunt KOT. Het ADR archief (met stukken die aan de ADR ter 
beschikking zijn in het kader van het onderzoek dat de ADR heeft 
uitgevoerd) is nog niet geplaatst. In de zomer van 2021 is de ADR 
gestart met het verzamelen van alle aan haar overgedragen documenten 
in het kader van het onderzoek toeslaggerelateerde CAF zaken. Dit gaat 
om het bijeenbrengen van de vele honderden documenten die zijn 
genoemd in antwoord op vraag 1 in de 26 mei 2020 gestuurde 
antwoorden (31 066-655) als ook alle daarbij behorende 
aanbiedingsmails. Recent heeft de ADR het resultaat daarvan integraal 
overgedragen. Het gaat om een zeer grote hoeveelheid documenten 
waarvan waarschijnlijk al een deel op het informatiepunt KOT is 
geplaatst. Hoe dan ook zullen de documenten geordend en vervolgens 
beoordeeld moeten worden. Daarbij moet per document bijvoorbeeld 
worden bezien of ze persoonsgegevens bevatten en of openbaarmaking 
belangen van derden schaadt. Dit is een tijdrovende klus. De publicatie 
hiervan op het informatiepunt KOT kost daarom meer tijd en zal naar 
verwachting in de eerste helft van 2022 plaatsvinden.  

11.  30-sep-21 Toegezegd wordt dat de CWS, conform de 
Instellingsregeling, nog dit kalenderjaar een 
tussenevaluatieverslag zal opstellen. Dit zal bij een 
volgende voortgangsrapportage worden toezenden. 

Achtste 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 31066-
899) 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 1.2 van bijgaande negende 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

12.  30-sep-21 Zodra nadere vragen zijn uitgewerkt ontvangt uw Kamer 
het plan van aanpak voor de doelgroep ouders in het 
buitenland. 

Achtste 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 31066-
899) 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.5 van bijgaande negende 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

13.  11-okt-21 Er wordt aan een plan van aanpak gewerkt voor ouders 
in het buitenland. Het voornemen is om specifiek te 
kijken wat er kan worden gedaan voor mensen die op de 
Caribische eilanden binnen het Koninkrijk wonen. 

Antwoord 112 Lijst 
van feitelijke vragen 
8e VGR KOT (31066-
900) 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.5 van bijgaande negende 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

14.  20-okt-21 Er wordt gekeken naar mogelijkheden, mogelijk in het 
wettelijk kader, 
om het probleem rondom alimentatiebetalingen en het 
schuldenmoratorium in de toekomst en structureel te 
adresseren. 

Brief 
Alimentatieschulden in 
Beleidsbesluit private 
schulden (31066-906) 

In overleg met de Minister van Rechtsbescherming zullen de 
mogelijkheden worden bekeken. Daarbij zal rekening worden gehouden 
met de verschillende belangen van de gedupeerde en de ex-partner. 

15.  29-okt-21 Om te voorkomen dat kinderen ten onrechte buiten de 
regeling vallen wordt de mogelijkheid onderzocht van 
bijvoorbeeld een hardheidsclausule of vangnetbepaling. 

Brief Nieuwe 
regelingen 
gedupeerden (31066-
912) 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.1 van bijgaande negende  
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

16.  29-okt-21 Bij de kindregeling zal worden gekeken of het wenselijk 
is een versnelde procedure in te richten. De haalbaarheid 
hiervan zal in de uitvoeringstoets worden onderzocht. 

Brief Nieuwe 
regelingen 
gedupeerden (31066-
912) 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.1 van bijgaande negende  
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats 
toezegging 

Stand van zaken voor 9e VGR 

17.  29-okt-21 De mogelijkheden voor de uitvoering van de 
verschillende onderdelen van herstel bij verschillende 
partijen worden verkend, een samenwerking tussen 
partijen behoort hierbij ook tot de mogelijkheden. 

Brief Nieuwe 
regelingen 
gedupeerden (31066-
912) 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.1 van bijgaande negende  
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

18.  29-okt-21 De geschetste nieuwe regelingen zullen de komende 
maanden uitgewerkt worden, waarbij wordt bezien of 
deze kunnen worden opgenomen in de wet 
hersteloperatie toeslagen. 

Brief Nieuwe 
regelingen 
gedupeerden (31066-
912) 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.1 van bijgaande negende  
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

19.  29-nov-21 De uitvoeringstoets kunnen worden uitgevoerd nadat de 
concept-regelingen voor kinderen, ex-partners en niet 
KOT zo ver mogelijk zijn uitgewerkt. Zodra zij gereed 
zijn zal ik ze met uw Kamer delen, naar verwachting in 
het tweede kwartaal van 2022. 

Brief Beantwoording 
vragen schriftelijk 
overleg 15 november 
2021 inzake nieuwe 
regelingen 
gedupeerden 

Dit is een lopende toezegging. 

 


